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COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti 29.12.1999 
Nr.1153 

 
 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi   imunităţi 
din zilele de  28 - 29 decembrie 1999. 

 
 
 

 
                         Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a 
Senatului, având cvorumul îndeplinit, s-au întrunit în şedinţă comună, în ziua 
de 28 decembrie 1999, în vederea audierii candidaţilor propuşi de către 
grupurile parlamentare pentru constituirea Colegiului Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca poliţie politică.  
  În conformitate cu prevederile art.8 alin.(3) din Legea 
nr.187/1999,  membrii celor două comisii au analizat documentele prezentate 
de grupurile parlamentare pentru candidaţii propuşi, după cum urmează:  

I. Grupurile parlamentare ale PNŢCD:  
1.  Horia Roman Patapievici  
2. Claudiu Secaşiu  
3. Viorel Mircea Nicolescu  

II. Grupurile parlamentare ale PD: 
1. Andrei Pleşu  
2. Mircea Dinescu  

III. Grupurile parlamentare ale PDSR:  
1. Gheorghe Mihai  
2. Florian Chiriţescu  
3. Aurel Pricu  

IV. Grupurile parlamentare ale PNL:  
- Gheorghe Onişoru  
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V. Grupurile parlamentare ale UDMR:  
- Csendes Ladislau  

VI. Grupurile parlamentare ale PRM:  
- Constantin Buchet.  

  S-a stabilit, de comun acord, de către membrii comisiilor, modul 
de desfăşurare a audierii, şi posibilitatea de a adresa candidatului întrebări de 
către membrii celor două comisii.  
  Procedura de audiere le-a fost comunicată candidaţior înainte de 
începerea şedinţei.  
  După audierea individuală a candidaţilor, s-a trecut la avizarea 
individuală a candidaturilor.  
                       Domnul senator  Mircea Ionescu - Quintus a propus, în această 
fază, supunerea candidaţilor la un vot secret, pentru ca astfel, comisiile să se 
poată pronunţa, asupra fiecărui candidat şi cât priveşte îndeplinirea condiţiilor 
de fond ale legii, nu numai asupra condiţiilor de formă ale legii.  
  Domnul deputat Emil Teodor Popescu, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, a argumentat că procedura de faţă este o 
procedură de avizare, ceea ce înseamnă numai a se verifica prin scripte şi prin 
audiere individuală dacă fiecare candidat în parte îndeplineşte, sau nu, 
condiţiile obiective impuse expres de prezenta lege; că, deci, comisiile nu pot 
adăuga la lege, deci nu pot practica o cenzurare a candidaţilor printr–un 
proces propriu de apreciere al fiecărui membru al comisiilor reunite; că, deci, 
nu se pot introduce în procedura de avizare criterii subiective, altele decât 
criteriile obiective impuse expres prin legea de faţă; că avizarea candidaţilor 
se face individual dar nu prin vot secret, ci prin obiecţiuni; că oricare 
membru al comisiilor poate formula oral obiecţiuni împotriva fiecărui 
candidat, dar că toate aceste obiecţiuni trebuie să fie raportate numai şi 
exclusiv la condiţiile obiective impuse de lege; că, deci, obiecţiunile, care se 
fac în mod deschis şi nu prin vot secret, exclud procedura unui vot secret la 
nivelul comisiilor de faţă, în care vot secret s-ar practica criterii proprii şi 
subiective, variabile de la votant la votant sau de la candidat la candidat, 
deoarece legea de faţă a organizat această procedură, de avizare, tocmai 
pentru a impune tuturor candidaţilor îndeplinirea unui număr egal şi 
invariabil de condiţii; adică în cele din urmă supunerea tuturor candidaţilor la 
un tratament egal în cadrul aceleiaşi legi; că, deci, toţi candidaţii trebuie să 
îndeplinească un număr egal şi invariabil de condiţii, adică toţi trebuie să 
îndeplinească aceleaşi condiţii şi nu condiţii diferite ca natură, variabile de la 
om la om. 
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  În final, insistă a fi supuşi candidaţii  la avizare prin raportarea 
fiecărui candidat numai la condiţiile impuse expres şi imperativ de lege, nu şi 
altor condiţii, aşa-zise de  fond, care nu sunt prevăzute în prezenta lege şi care 
sunt de natură să expună pe unii candidaţi la un tratament diferit şi inegal în 
faţa aceleiaşi legi; că lista candidaţilor, supusă avizării comisiilor, este 
rezultatul aplicării unei grile, care trebuie respectată şi că grupurile 
parlamentare au fost acelea care, în prealabil, i-au selectat şi propus pe 
candidaţii proprii, ţinând seama atât de criteriile  din lege cât şi de alte criterii, 
pe lângă criteriile obiective, legale, cum ar fi cele de ordin moral, de pregătire 
profesională, de cultură, de ataşament patriotic sau de antecedente politice, 
etc.  
  Argumentele de mai sus au fost însuşite prin luări de cuvânt şi de 
alţi membrii ai comisiilor.  
  Cu toate acestea, s-a procedat la introducerea votului secret, prin 
voinţa majorităţii şi în urma votului exprimat, situaţia se prezintă astfel:    
1. Horia Roman Patapievici 11 voturi “pentru” şi 13 voturi “împotrivă”  
2. Claudiu Secaşiu   18 voturi “pentru” şi 6 voturi “împotrivă” 
3.Viorel Mircea Nicolescu  18 voturi “pentru” şi 6 voturi “împotrivă” 
4. Andrei Pleşu    13 voturi “pentru” şi 11 voturi “împotrivă” 
5. Mircea Dinescu    14 voturi “pentru” şi 10 voturi “împotrivă” 
6. Gheorghe Mihai   14 voturi “pentru” şi 10 voturi “împotrivă” 
7. Florian Chiriţescu   22 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” 
8. Aurel Pricu    23 voturi “pentru” şi 1 voturi “împotrivă” 
9. Gheorghe Onişoru   24 voturi “pentru” şi 0 voturi “împotrivă” 
10. Csendes Ladislau   21 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
11. Constantin Buchet   22 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă”.  
  Faţă de cele de mai sus, urmează a se  întocmi raport comun al 
celor două comisii,  în conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) din Legea 
nr.187/1999 şi  ale art.16 din  Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului.   
 

* 
                                                  *      *   
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul 
îndeplinit,  şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 29 decembrie 1999. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 
I. ÎN FOND: 
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1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.188/1999 privind transferul imobilului situat în Bucureşti, bulevardul 
Unirii nr.37 – “Magazinul Junior” – din patrimoniul S.C.Bucureşti S.A., în 
domeniul privat al statului.  

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului.  

3. Proiectul de Lege privind apărarea secretului de stat şi a 
secretului de serviciu (Raportul nr.22/1996 şi 198/1998) – restituit pentru 
întocmirea raportului suplimentar.  

4. Proiectul de Lege privind regimul străinilor în România.  
5.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.79/1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi 
lichidare.  

II.  Plan tematic privind activitatea Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi în perioada vacanţei parlamentare (1 – 31 ianuarie 
2000).  
 

Lucrările comisiei au început cu analiza proiectului de Lege 
privind regimul străinilor în România, fond comun cu Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. Membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi,  finalizarea dezbaterilor într-o şedinţă comună, 
ulterioară. 

A fost dezbătut în continuare, Planul tematic privind activitatea 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în perioada vacanţei parlamentare 
(1- 31 ianuarie 2000),  care a fost  aprobat astfel cum a fost redactat. 

Întrucât timpul afectat lucrărilor şedinţei a fost epuizat, s-a 
hotărât ca dezbaterile la proiectele de lege prevăzute la pct.1 – 3 şi  5,  în 
fond, ale ordinii de zi, să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară. 

Din numărul total al membrilor comisiei (25) au absentat domnii 
deputaţi: Valeriu Stoica - Grupul parlamentar P.N.L. şi Liviu Petreu - Grupul 
parlamentar P.N.Ţ.C.D. 

 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E,  
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Emil Teodor Popescu  
 

 
 


